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BỘ TIÊU CHÍ  

Đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19  

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại  

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2021 

của Ủy ban nhân dân Thành phố) 
 

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi 

Các đơn vị kinh doanh thương mại, cung ứng hàng hóa (hệ thống siêu thị, 

trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống, chợ đầu mối); các 

doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Thành phố. 

2. Đối tượng áp dụng 

Người lao động, người sử dụng lao động tại các các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thương mại trên địa bàn Thành phố và người tham gia sử dụng các dịch 

vụ (người đi chợ, siêu thị, trung tâm thương mại…) do các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thương mại cung cấp. 

II. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 

Phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch theo quy định và 

xem đây là yếu tố quan trọng hàng đầu. Doanh nghiệp chỉ được tổ chức sản 

xuất, kinh doanh khi doanh nghiệp và người lao động thực sự an toàn. 

III. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh được cho phép hoạt động khi đảm bảo các 

tiêu chí về hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 gồm có: 

1. Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID-   tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Phụ lục  ). 

2. Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID-   tại chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm 

Phụ lục 2). 

3. Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID-   tại chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Phụ 

lục 3). 

4. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-   tại các 

cơ sở sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Phụ lục 4). 
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IV. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA 

DOANH NGHIỆP 

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại tự đánh giá và triển khai 

thực hiện theo Bộ tiêu chí này và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá. Các cơ 

quan chức năng sẽ tổ chức hậu kiểm và có biện pháp xử lý theo quy định nếu kết 

quả tự đánh giá không đúng thực tế hoặc để xảy ra vi phạm tại đơn vị. 

Việc tự đánh giá và triển khai thực hiện được áp dụng đối với từng cơ sở 

trong hệ thống phân phối, các khu vực ngành hàng trong chợ và từng phân 

xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất để đảm bảo việc khoanh vùng, xử lý khi 

có trường hợp nhiễm COVID-19 trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng và đảm 

bảo tiếp tục duy trì hoạt động an toàn tại các khu vực sản xuất, điểm kinh doanh 

khác. 

2. Phương pháp đánh giá 

- Các tiêu chí bắt buộc đối với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng 

tiện lợi, chợ truyền thống, chợ đầu mối gồm tiêu chí  , 2, 3, 4, 5, 7, 10. 

- Các tiêu chí bắt buộc đối với cơ sở sản xuất gồm tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại không đạt các tiêu chí bắt 

buộc sẽ không được xem xét các tiêu chí còn lại và không được phép tiếp tục 

hoạt động.  

2.1. Trường hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại có thực hiện 

đầy đủ nội dung tiêu chí: được đánh giá “ĐẠT”, trong đó: 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại đạt các tiêu chí bắt buộc 

nhưng không đạt một trong các tiêu chí còn lại có thể khắc phục trong thời gian 

nhất định và có sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý 

chuyên ngành thông qua công tác hậu kiểm.  

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại “Đạt” đối với tất cả các Tiêu 

chí bắt buộc và từ 50% trở lên đối với các tiêu chí còn lại sẽ được phép hoạt 

động. 

2.2. Trường hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại không thực 

hiện đầy đủ nội dung tiêu chí: được đánh giá “KHÔNG ĐẠT”. 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại “Không đạt” đối với chỉ 0  

Tiêu chí bắt buộc hay từ 50% trở xuống đối với các tiêu chí còn lại sẽ không 

được phép hoạt động, buộc phải có biện pháp khắc phục tiêu chí “không đạt” và 

đánh giá lại. 

2.3. Việc tạm dừng hoạt động hay thực hiện các biện pháp khắc phục của 

cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ áp dụng theo từng cơ sở trong hệ thống phân phối, 

các khu vực ngành hàng trong chợ từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản 

xuất... và theo mức độ an toàn phòng dịch trong sản xuất. 

3. Các cơ sở kinh doanh thương mại (hệ thống siêu thị, trung tâm thương 

mại, cửa hàng tiện lợi…) đảm bảo các điều kiện theo Bộ tiêu chí an toàn phòng, 
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chống dịch thì được cho phép hoạt động trở lại ở các phường - xã đến 2  giờ 00 

hàng ngày từ ngày 06 tháng   năm 202 . 

Các các cơ sở sản xuất (bao gồm cả thực phẩm, cung ứng suất ăn công 

nghiệp) đảm bảo các điều kiện theo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch thì 

được cho phép hoạt động trở lại từ ngày 06 tháng   năm 202 . 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thương mại thực hiện Bộ tiêu chí này.  

2. Ban Quản lý các khu chế xuất, công nghiệp; Ban Quản lý Khu công 

nghệ cao và Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức chủ trì, 

phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, 

giám sát, tổ chức hậu kiểm hoạt động của các các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thương mại trên địa bàn Thành phố; xử lý đối với các hành vi vi phạm theo quy 

định phòng chống dịch và các quy định pháp luật khác, đồng thời yêu cầu các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực hiện khắc phục mới được cho phép 

hoạt động. 

 

                                                 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 


